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onderwerp
Raadsinformatie beschikbaar als open data

Geachte raadsleden,

ln het raadspresidium is de vraag gesteld wat de mogelijkheden zijn op de raadsinformatie
beschikbaar te stellen als open data.

Wat is open data?
De data van het raadsinformatiesysteem die er nu is via de website van Beemster is
weliswaar openbaar maar niet herbruikbaar voor ontwikkelaars en programmeurs voor
nieuwe toepassingen. Deze partijen zouden hiermee bijvoorbeeld apps kunnen maken die
informatieposities versterken.
Raadsinformatie geldt als open data wanneer het beschikbaar is via een webservice (APl)
en vergelijkbaar is met andere raadsinformatie.
Een webservice maakt het mogelijk om op afstand vanaf een cliënt een dienst op te vragen
aan een server. U moet hierbij denken aan Buienradar die gebruikt maar van data van het
KNMI of TomTom die mede dankzij open data weet waar op de weg files staan.

GemeenteOplossingen, de leverancier van onze raadsinformatiesysteem, heeft een
standaard ontwikkeld om de raadsinformatie als open data aan te bieden.
Klanten van GemeenteOplossingen kunnen deze standaard gratis laten activeren. De

leverancier wil op deze wijze ervaringen met deze standaard opdoen. De gemeente
Beemster heeft zich hiervoor aangemeld.

ln de programmabegroting 2018-2021 is over de raadsinformatie het volgende gesteld
(bladzijde 58): "Purmerend onderzoekt de mogelijkheden om de videoverslaglegging van
(raads)commissievergaderingen en de bijbehorende vergaderstukken duurzaam digitaalte
maken. De oplossing die hiermee beschikbaar komt is te ovenryegen voor de raad van de
gemeente Beemster, om ook dit raadsarchief duurzaam digitaal te maken ."
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Bij de technische vragen is hierover een vraag gesteld met als antwoord dat deze passage

(ook) doelt op het onderzoek bij de gemeente Purmerend om de data als open data vrij te
geven.
De gemeente Beemster is in de persoon van de griffier aangehaakt bij dit onderzoek.

Voor uw beeldvorming hierbij: de gemeente Purmerend maakt voor haar raadsinformatie
gebruik van een zelf ontwikkelde website en de leverancier Notubiz verzorgt de audio- en

video-verslaglegging. Beemster en Purmerend hebben dus andere leveranciers.

Daarnaast zendt RTV Purmerend de vergaderingen van de gemeente Purmerend uit.

Dit onderzoek loopt door tot in 2018. Zodra er relevante ontwikkelingen ziin zal ik u daarover
informeren.

lk vertrouw u hiermede voor dit moment voldoende te hebben geihformeerd
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